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Edisi 473 Tahun XI 1435 H/2013 M

edia Palestina Al-Ray edisi 4 Desember 2013 
mengungkap statemen Perdana Menteri Palestina di Jalur MGaza Ismail Haniyyah yang menyebutkan, saat ini 

Palestina sedang menyiapkan Intifadhah baru melawan arogansi 
Israel.

Menurut Haniyyah, kejahatan berlarut-larut penjajah Israel 
terhadap warga Palestina dan penodaan Masjid Al-Aqsha 
merupakan pemicunya.

Pengusiran dan penggusuran warga di Tepi Barat serta blokade 
darat, laut dan udara di sepanjang Jalur Gaza turut mempercepat 
aksi perlawanan tersebut.

Awal Intifadhah

Intifada berasal dari bahasa arab intifadhah, asal kata nafadha 
artinya gerakan,goncangan,revolusi,berjuang sampai mati, 
bangun mendadak dari tidur atau dari keadaan tak sadar.

Istilah intifadhah digunakan oleh gerakan perlawanan Islam 
Hamas (harakah al-muqawwamah al-islamiyyah) dalam melawan 
penjajahan Israel di Palestina.

Intifadhah Pertama (1987-1993) dikumandangkan awal mula 9 
Desember 1987. Seluruh warga  yang ada di Palestina 
merapatkan barisan, menjadi satu shaf, tua muda, laki-laki dan 
sebagian perempuan. Banyak media yang menyebut sebagai 
perlawanan terdahsyat sejak proklamasi sepihak Zionis Israel 
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Intifadhah Baru PalestinaAllah Subhanahu Wa 
Ta’ala berfirman:

“Dan janganlah mereka 
menampakkan 

perhiasannya, kecuali 
yang (biasa) nampak dari 

padanya…“
(Q.S. An Nur [24]: 31)

Jumhur ulama di kalangan 
sahabat menyatakan ‘apa 
yang biasa tampak’ adalah 
wajah dan telapak tangan. 
Penafsiran ini diriwayatkan 

dari Abdullah bin Abbas 
dan Anas bin Malik, Aisyah 

Radhiyallahu ‘Anhum.

Sedangkan dalil hadis 
yang diriwayatkan dari 

‘Aisyah Ra bahwa Asma’ 
binti Abu Bakar Ra. 

mengunjungi Rasulullah 
SAW dengan pakaian 

yang tipis. Rasulullah SAW 
berpaling seraya 

bersabda:
Wahai Asma’ seorang 

wanita jika telah mencapai 
haidh tidak boleh ada yang 
terlihat darinya kecuali ini 

dan ini. Beliau 
mengatakan demikian 

sambil menunjuk wajah 
dan telapak tangannya. 

(H.R. Abu Daud)

Jakarta, 11 Safar 1435/14 Desember 2013 
(MINA) – Pakar ekonomi Islam Prof. Muhammad 
Zilal Hamzah mengatakan, negara-negara Barat 
sekarang mengarah kepada bank syariah, Sabtu 
(14/12), Jakarta.

“Sekarang, bank-bank di kawasan Barat, Eropa 
Barat, Amerika dan Australia, membuka unit 
usaha syariah, bahkan anak usaha bank 
syariah,” kata Ketua Sekolah Tinggi Ilmu 
Ekonomi Bisnis Indonesia itu dalam seminar 
ekonomi Islam bertema “Institusi Keuangan 
Islam dan Bank Wakaf Sebagai Alternatif”.

Menurut Profesor, untuk membantu agar hidup 
umat Islam memberi rahmat, merujuk pada ayat 
Al-Quran bahwa Islam adalah rahmat bagi 
semesta alam, salah satu mediasinya adalah 
melalui lembaga keuangan syariah.

“Karena Indonesia berhukum tidak berdasarkan 
Islam, kita harus membuat regulasi atau aturan 
tentang bank Islam. Berbeda dengan Arab 
Saudi, semua hukumnya berdasarkan hukum 
Islam, otomatis lembaga keuangannya pun 
syariah.”

Ada pun di Indonesia, perbankan syariah mulai 
berdiri seiring berdirinya Bank Muamalat pada 
tahun 1991. Meskipun penduduk Islam 
Indonesia seki tar  90 persen, namun 
pertumbuhan perbankan syariah lambat, tidak 
berbeda jauh dengan Turki yang 99 persen 
warganya juga Muslim. Hal itu disebabkan 

karena kedua negara ini menganut paham 
sekuler, menurut Zilal Hamzah.

Data per September 2012, ada 11 Bank Islam 
dan 24 unit bisnis syariah di Indonesia.

Pada maret 2013, aset bank syariah di indonesia 
mencapai 209,6 triliun (US $21,08 milyar), 
meningkat 4,6 persen.

Bertolak belakang dengan India yang penduduk 
Muslimnya hanya 11 persen, tapi mereka 
memiliki hampir 300 lembaga keuangan Islam.

Demikian pula dengan Filipina dan Thailand 
yang penduduk Muslinya adalah minoritas, 
namun perkembangan lembaga keuangan 
Islam tumbuh pesat.

Malaysia dan Brunei Darussalam menjadi 
negara yang pertumbuhan lembaga keuangan 
Islamnya pesat.

Saat ini, ada 500 Lembaga Keuangan Islam 
yang beroperasi di 75 negara.

Namun menurut survey sejumlah lembaga 
seperti McKinsey, menempatkan Indonesia 
sebagai raksasa baru perekonomian dunia, dari 
posisi 16 ke posisi 7 pada 2030. 

Sudah saatnya muslimin kembali kepada 
perekonomian Islam dengan sistem yang islami.

Mi’raj News Agency (MINA).

Negara-Negara Barat Melirik Bank Syariah
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tahun 1948.

Hebatnya lagi, pada Intifadhah ini, Palestina 
berperang tanpa persenjataan dan tanpa 
dibantu negara-negara Arab tetangganya.

Satu-satunya senjata yang kemudian menjadi 
legenda sampai kini dan dijadikan sebagai salah 
satu ikon perlawanan adalah batu (intifadhah al-
hijarah).

Diperkirakan 1.100 warga Palestina terbunuh 
dan 164 orang Israel tewas.

Intifadhah Pertama dianggap selesai 13 
September 1993, saat Perjanjian Oslo 
ditandantangani di Gedung Putih AS. PM Israel 
Yitzhak Rabin dan Ketua PLO (Palestine 
Liberation Organisation) Yasser Arafat 
bersalaman disaksikan Presiden AS Bill Clinton.

Namun, belum genap tiga tahun, Perjanjian itu 
sudah dianggap mati, ditandai kebijakan 
represif Israel terhadap Palestina yang tak 
kunjung berhenti.

Terlebih ketika Perdana Menteri Ariel Sharon, 
menginjakkan kaki kotornya ke Masjid Al-Aqsha 
tahun 2000. Intifadhah Jilid Kedua pun (2000-
2007) serentak meletus, yang kemudian dikenal 
dengan Intifadhah Al-Aqsha.

Intifadhah Al-Aqsha secara resmi belum dan 
tidak akan pernah berakhir berakhir. Namun, 
alih-alih meredam perlawanan para pejuangan 
pergerakan, disepekatilah Konferensi Tingkat 
Tinggi (KTT) Sharm el-Sheikh tahun 2005 
berupa gencatan senjata seluruh pihak terkait di 
Palestina.

Januari 2006 Hamas memenangkan pemilu 
legislatif Palestina, dan tokoh Hamas Ismail 

Haniyyah menjadi Perdana Menteri. Hal ini 
memicu kemarahan Israel dan Amerika Serikat. 
Kekerasan pun kembali terjadi. Haniyyah yang 
terpilih secara demokratis tidak diakui dunia 
internasional.

Pada Juni 2006 Israel kembali menginvasi Jalur 
Gaza  dalam Operasi Hujan Musim Panas. 
Namun pada 26 November 2006 Israel dan 
kelompok militan Palestina menyetujui gencatan 
senjata. Pada Mei 2007 kekerasan kembali 
terjadi, menyusul serangan udara Israel ke Gaza 
dan gempuran roket Al-Qassam ke Israel.

Korban tewas dari militer dan sipil sepanjang 
konflik 2000-2007 diperkirakan 4.219 Palestina 
dan 1.024 Israel.

Tahun 2012 pasukan Israe l  kembal i  
membombardir Jalur Gaza sepanjang siang 
malam. Namun, akhirnya Israel kembali 
meminta gencatan senjata karena tidak sanggup 
lagi menghadapi roket-roket baru dari Jalur Gaza 
yang menghujani Tel Aviv. Kala itu seluruh sayap 
militer bersatu menyerang bersama, dari divisi 
Hamas, Fatah, Jihad Islami, dan kelompok 
perjuangan lainnya.

Intifadhah Baru

PM Haniyyah menyatakan, intifadhah baru jilid 
ketiga kali ini melawan dari segala sektor atas 
pelanggaran berulang-ulang Israel terhadap 
hak-hak Palestina.

Haniyyah menggambarkan, keadaan saat ini di 
Tepi Barat dan di Jalur Gaza hampir sama 
dengan yang terlihat sebelum Intifadhah 
Pertama tahun 1987.

"Kini orang-orang Palestina akan melanjutkan 
perjuangan mereka melalui intifadhah baru ini, 

sampai penjajah Israel hengkang dari seluruh 
tanah Palestina," katanya.

Munis Shafiq, seorang cendekiawan Palestina 
menyatakan bahwa Intifadhah Palestina saat ini 
adalah sebuah keharusan.

Dia menekankan bahwa ada indikator kuat 
kemungkinan pecahnya Intifadhah ini, 
mengingat kondisi dalam negeri AS yang 
semakin rapuh dan mulai mengurangi bantuan 
militer untuk Israel.

“Rakyat Palestina harus mengeksploitasi 
kelemahan AS ini untuk meluncurkan Intifadhah 
Ketiga mencapai tujuan kemerdekaan,” ujarnya.

Bukan hanya di Jalur Gaza saja bibit intifadhah 
baru ini akan bangkit kembali. Pengamat politik 
Eyad el-Qara mengatakan bibit-bibit intifadhah di 
Tepi Barat juga mulai membesar. Terlebih 
dengan maraknya pembangunan pemukiman 
ilegal, penggusuran dan pengusiran warga 
Palestina keturuanan Arab Badui, hingga 
yahudisasi kawasan Masjid Al-Aqsha.

Sementara itu, Kepala Biro Politik Hamas, Khalid 
Meshaal dalam lawatannya ke Kuala Lumpur 1-4 
Desember kemarin mengajak seluruh kekuatan 
dunia Islam bersatu menghadapi Zionis Israel 
yang selama ini menjajah Palestina dan menodai 
Masjid Al-Aqsha.

Menurutnya, semua umat Islam wajib bersatu 
dan bekerjasama dari berbagai sektor dalam 
perjuangan suci pembebasan Masjid Al-Aqsha 
dan Palestina secara keseluruhan dari 
penjajahan Israel.

Termasuk di dalamnya penguasaan ilmu 
pengetahun dan teknologi yang dapat 
menandingi kekuatan Israel, sebagai bagian 
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penting dari intifadhah.

Dukungan Internasional

Pada bagian lain, Majelis Umum PBB 
merencanakan untuk menetapkan tahun 2014 
sebagai Tahun Solidaritas Internasional untuk 
RakyatPalestina.

Tahun solidaritas itu untuk lebih menyuarakan 
aspirasi rakyat Palestina bagi berdirinya negara  
Palestina yang independen dan berdaulatpenuh.

Signal-signal intifadhah baru yang dirasakan 
Haniyyah itu pun semestinya dirasakan pula oleh 
umat Islam dan dunia pada umumnya.

Sampai tidak ada lagi penjajahan di muka bumi 
ini karena memang tidak sesuai dengan ajaran 
agama manapun, perikemanusiaan dan 
perikeadilan. (Opini/Republika/MINA)

Wallahu A’lam bis Shawwab.
                                                     
Ali Farkhan Tsani, Penulis Redaktur Kantor 
Berita Islam Mi’raj News Agency (MINA)


